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أنا لست هدفًا
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

ــغــــربــــي فــي  ـــــعـــــرف مــــنــــاطــــق الــــشــــمــــال الــ
ُ
ت

 
ّ

بــاكــســتــان مــنــذ الـــقـــدم بــالــتــخــلــف فـــي كــل
مـــجـــاالت الـــحـــيـــاة بـــاملـــقـــارنـــة مـــع مــنــاطــق 
أخرى من البالد. سكانها فقراء في الجملة مقارنة 
بسكان األقاليم األخرى الذين يعيشون في رفاهية 
إلى حد ما، وال يماثلهم في الفقر إاّل أهل املناطق 

القبلية املحاذية لهم.
في اآلونة األخيرة عندما تعالت األصوات الرسمية 
وغير الرسمية ألجل انضمام املناطق القبلية إلى 
 ،

ً
إقليم خيبر بختونخوا أو جعلها إقليمًا مستقال

تسلطت األضواء على الوضع السيئ الذي تعيشه 
معظم مناطق الشمال الغربي في جميع مجاالت 

الحياة، وحاجتها إلى اهتمام حكومي كبير.
املتعاقبة  الحكومات  اهتمام  عــدم  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــتـــي أضـــحـــت مـــركـــزًا  بــتــلــك املـــنـــاطـــق الـــحـــســـاســـة الـ
ي الــعــنــف فــي بــاكــســتــان، والــتــي تــعــد حاليًا 

ّ
لتفش

الــعــادات  الــجــمــاعــات املسلحة، تعتبر  نــفــوذ  مــركــز 
واملــوقــع  التسلح  ومــظــاهــر  هــنــاك  املتبعة  القبلية 
املناطق، ال  ف تلك 

ّ
أهــم أسباب تخل الجغرافي من 

سيما في التعليم واألمن.
الحالية  الباكستانية  الحكومة   

ّ
أن قبليون  يعتقد 

تِف  املناطق ولــم  لتلك  لم تعمل كثيرًا  كسابقاتها 
ــا، خــصــوصــًا فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـــذي  بـــوعـــودهـ

بات من أكثر املجاالت تضررًا إزاء الوضع األمني 
 سياساتها ألحقت وما زالت  أضرارًا 

ّ
الراهن، بل إن

كبيرة بهذا القطاع. من أحدث سياسات الحكومة 
 املــدارس التي يكون عدد التالميذ فيها 

ّ
إغالق كل

، سواء في منطقة القبائل أو باقي مناطق 
ً
ضئيال

الشمال الغربي، بحجة وقف الهدر.
49 مدرسة  الحكومة  أغلقت  السياسة،  لهذه  تبعًا 
حكومية في األيام األخيرة في مديرية تشارسده 
ــة بـــن املـــنـــاطـــق الــقــبــلــيــة ومـــديـــنـــة بــشــاور  الـــواقـــعـ
عدد   

ّ
أن بذريعة  بختونخوا  خيبر  إقليم  عاصمة 

إدارة   
ّ
املــطــلــوب، وأن الــحــّد  مــن  أقــل  التالميذ فيها 

الــخــروج  عـــدم  بسبب  ذلـــك  قـــررت  املحلية  التعليم 
بنتائج جيدة من املدارس.

في هــذا الخصوص، يقول جمدر خــان، وهــو أحد 
ســـكـــان مــنــطــقــة تـــشـــارســـده: »أســـتـــغـــرب جــــدًا هــذا 
ــه يمثل 

ّ
ــه غير منطقي فقط بل ألن

ّ
الــقــرار، ليس ألن

أكثر   
ً
عمال يستدعي  الــذي  التعليم  بقطاع  تالعبًا 

 ليس فــي إغـــالق املـــدارس بــل فــي اتباع 
ّ

فــيــه. الــحــل
الــتــالمــيــذ«. يشير  طـــرق مــن شــأنــهــا أن تستقطب 
 الـــوضـــع، 

ّ
ــل  الـــخـــطـــط اآلنــــيــــة لــــن تـــحـ

ّ
ــــى أن ــان إلـ ــ خـ

خصوصًا مع ما يشهده قطاع التعليم من تدهور، 
 األمر في حاجة ماسة إلى خطط بديلة طويلة 

ّ
وأن

 
ّ

كل قبل  بالتالميذ  املـــدارس  املــدى بموجبها تمأل 
شيء. ويتساءل خان: »ملاذا ال تعمل الحكومة على 
حسن الوضع كي يأتي أطفال هذه 

ُ
إقناع اآلباء وت

املناطق إلى املــدارس وكي يساهموا في مستقبل 
الــخــصــوص؟  عــلــى  املنطقة  وفـــي مستقبل  الــبــالد، 
التسلح وسيبقى  ذلــك ستستمر مظاهر  من دون 

مستقبلنا مظلمًا«.
لم تتحدث السلطات عن الخطط البديلة لتالميذ 
ــدارس، عـــدا أمــرهــم بــالــذهــاب إلـــى مـــدارس  ــ تــلــك املــ
 ندرة املدارس هناك 

ّ
أخرى قريبة من مناطقهم، لكن

ــــرى. يــقــول  ــة أخـ تــوقــع الــتــالمــيــذ وآبـــاءهـــم فـــي أزمــ
التلميذ سنوبر، وهو من مدرسة أغلقت: »نواجه 
مــشــكــلــة كــبــيــرة بــعــد إغــــالق الــســلــطــات مــدرســتــنــا، 
فــاملــدرســة األقــــرب إلـــى حــّيــنــا بــعــيــدة جـــدًا، ونصل 
إليها بعد ساعة من املشي«. ال يخشى اآلباء تعب 
أبنائهم لــلــوصــول إلــى تلك املــــدارس الــبــعــيــدة، بل 
إلــى حرمانهم مــن التعليم  احتمال أن يــؤدي ذلــك 

شيئًا فشيئًا.
على صعيد متصل، جاء في بيان الحكومة الذي 
 املـــدّرســـن فــي املـــــدارس املغلقة 

ّ
يــبــرر اإلغـــــالق، أن

 الغموض 
ّ
سيجري تعيينهم في مدارس أخرى، لكن

في العملية يقلقهم. يقول ولي زار خان أحد هؤالء 
املدرسن: »ال نعرف أين سيجري تعييننا ومتى 
 الــشــفــافــيــة فــي الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة شبه 

ّ
ذلــــك، ألن

ــنــا ال نــعــرف إلــى اآلن آلــيــة التعامل 
ّ
مــعــدومــة، وألن

مع مدّرسي املدارس التي أغلقت«. يعرب خان عن 
خشيته إزاء مستقبله ويخشى أن تقول له اإلدارة 
املعنية في يوم من األيــام أن ال ضــرورة لهم، وهو 

ما يحدث دائمًا في باكستان، وقد سبق لكثيرين 
اللجوء إلى املحاكم كي يحصلوا على حقهم.

ليس هذا فحسب بل كذلك يخشى هؤالء املدرسون 
مـــن تعيينهم فـــي مــنــاطــق نــائــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
قلقهم من ضياع مستقبل تالميذهم املؤثر بدوره 

سلبًا على مستقبل املنطقة.
يــشــهــد قــطــاع الــتــعــلــيــم فـــي املــنــاطــق الــقــبــلــيــة وفــي 
 بعد 

ً
مــنــاطــق الــشــمــال الــغــربــي تـــدهـــورًا مــتــواصــال

إدخال تلك املناطق في حرب، وتوّسع رقعة نفوذ 
ــروا بــــدورهــــم عــشــرات  ــ املــســلــحــن فــيــهــا الـــذيـــن دمــ

املدارس، باإلضافة إلى ما دمرته الحرب.

مجتمع
ها أنقذت نحو 600 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر 

ّ
أعلنت خدمة اإلنقاذ البحري اإلسبانية أن

األبيض املتوسط انطالقًا من املغرب، األمر الذي جعل األول من أمس أحد أكثر أيام هذا العام التي 
 أكثر من تسعة آالف مهاجر وصلوا إلى إسبانيا عن 

ّ
شهدت توافد مهاجرين. تجدر اإلشارة إلى أن

ي الذي ُسّجل في العام املاضي. 
َ
طريق البحر هذا العام، جرى إنقاذهم. والرقم هو أكثر من ضعف

 عام، فيما 
ّ

ويحاول عشرات آالف املهاجرين العبور من أفريقيا إلى أوروبا في قوارب تهريب في كل
)أسوشييتد برس( يلقى آالف منهم حتفهم غرقًا خالل رحالتهم تلك.  

تجاوز عدد الالجئن الهاربن من املعارك في جنوب السودان، املليون في أوغندا املجاورة، بحسب 
ما أعلنت أمس الخميس املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئن، موّجهة نداًء جديدًا 
التي  املساعدة  »كمّية   

ّ
أن بيان  املفوضية في  املساعدة. وأوضحت  لتقديم  الدولية  املجموعة  إلى 

نستطيع توزيعها تتضاءل يوميًا مع توافد الالجئن بــاآلالف«، وتتحّدث عن حاجتها إلى 674 
 خمس 

ّ
ها تعّبر عن أسفها ألن

ّ
مليون دوالر أميركي هذه السنة ملساعدة الالجئن في أوغندا. لكن

)فرانس برس( هذا املبلغ فقط تأّمن حتى اآلن.  

مليون الجئ من جنوب السودان إلى أوغنداإنقاذ 600 مهاجر في المياه اإلقليمية اإلسبانية

بدأت  التي  غرب(  )شمال  تشارسده  منطقة  في 
الباكستانية منها تطبيق خطة إغالق  الحكومة 
تفجير  المتمردين  للمسلحين  سبق  الــمــدارس، 
عشرات المدارس بذريعة أنّها مخصصة للبنات، أو 
أنّها حكومية. وبذلك، فإّن معظم مدارس البنات 
أو  كلي  بشكل  دمرت  إما  المنطقة  في  الرئيسية 

تضررت جزئيًا في السنوات األخيرة.

تفجير مدارس البنات

D

بحبال  اليمنّية  الفتاة  مسك 
ُ
ت ني 

َ
الصغيرت بيَديها 

الخيمة، وهي تنتظر حّصة عائلتها من تلك  تلك 
ان 

ّ
ع على سك املساعدات اإلنسانّية التي كانت توزَّ

إحــدى ضواحي  فــي  الــواقــع  ذاك،  النازحني  مخّيم 
صنعاء.

التاسع عشر من أغسطس/ آب، ُيحتفل  غدًا، في 
باليوم العاملي للعمل اإلنساني وشعاره لهذا العام 

»املدنيون ليسوا هدفًا«. ويرمي هذا اليوم مذ أطلق 
في عــام 2008 إلــى اإلشــادة بالعاملني في مجال 
اإلغاثة الذين يجازفون بحياتهم لتأمني الخدمات 
ُيـــراد مــن هذا  اإلنــســانــيــة إلــى محتاجيها. كــذلــك، 
في  األزمـــات  من  للمتضررين  الدعم  اليوم حشد 
كل أنحاء العالم. وتلك اليمنية الصغيرة من هؤالء 
املدنيني املتضررين من الصراع في بالدها والذين 

هذا  على  القائمون  يــشــّدد  مثلما  هــدفــًا«  »ليسوا 
اليوم.

بــاملــنــاســبــة، يــوضــح الــقــائــمــون عــلــى هـــذا الــيــوم أّن 
»الصراعات تتسبب بخسائر فادحة على معايش 
 أنحاء العالم. فيجد ماليني املدنيني 

ّ
الناس في كل

أنــفــســهــم مــحــاَصــريــن ومــجــَبــريــن عــلــى االخــتــبــاء 
ــحـــروب الــتــي لــيــســت لــهــم فــيــهــا أّي يــد.  بــســبــب الـ

د  شرَّ
ُ
املــدارس وت وُيصار إلى إخــراج األطفال من 

العالم  يــأتــي  ال  فيما  املجتمعات،  وتــتــمــّزق  األســـر 
هــؤالء  هـــؤالء«. يضيف  معاناة  لوقف  يكفي  بما 
ه في الوقت نفسه، »يجد 

ّ
القائمون على هذا اليوم أن

العاملون في مجال الصحة واإلغاثة عمومًا، وهم 
الذين يجازفون بأنفسهم لرعاية املتضررين من 

العنف، عرضة أكثر فأكثر لالستهداف«.

)محمد حويس/ فرانس برس(
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تنّفذ إدارة الجوازات السعودية حملة تهدف إلى 
ضبط مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل وترحيلهم 

خالل تسعين يومًا. من بين هؤالء عدد كبير من 
السودانيين

رصاص عشوائي في أفراح فلسطين

1819
مجتمع

الخرطوم ـ العربي الجديد

»وطـــــن بـــا مـــخـــالـــف« شـــعـــار رفــعــتــه 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــهــدف 
إنهاء الوجود غير الشرعي لألجانب 
على أراضيها، أتى وقعه شديدًا على نحو 51 
ألــف ســودانــي عاشوا في الباد بطريقة غير 
شرعية لسنوات. ثّمة أشخاص من هــؤالء لم 
يزوروا السودان طوال عشرين عامًا، لُيجَبروا 
بعدها على العودة قسرًا ومواجهة صعوبات 

الحياة املعيشية هناك.
مــحــمــد )40 عــامــًا( وصـــل إلـــى الــســعــوديــة في 
بعد  العمرة.  عــام 2006، عندما قصدها ألداء 
ف والبحث عن عمل لتحسني 

ّ
ذلك، قّرر التخل

وضــعــه ووضـــع عــائــلــتــه. وتــراكــمــت الــســنــوات 
لتصل إلى نحو 11 عامًا، لم يسَع خالها إلى 
ح له ظروف عمل مناسبة 

َ
ت

ُ
تقنني وضعه ولم ت

ه »على الرغم من الرعب 
ّ
لذلك. ويقّر محمد بأن

الــذي عشته طيلة السنوات الفائتة خوفًا من 
ني لم أكن 

ّ
ضبطي وترحيلي إلى السودان، فإن

 ظروفي األسرية 
ّ
أملك خيارًا آخر، ال سّيما أن

ــا فــي الــخــامــســة عــشــرة من  ووفــــاة والــــدي وأنــ
عمري جعلتني أتحّمل املسؤولية باكرًا وأترك 
مقاعد الــدراســة وأعــمــل فــي أشــغــال هامشية، 
إلى أن نجحت في الدخول إلى السعودية من 
خــال العمرة والعمل فيها وإرســال املــال إلى 

أسرتي في السودان«.
ــي الـــــــســـــــودان يـــخـــيـــف مـــحـــمـــد،  ــ ــل فــ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ املـ
ــوال ســـنـــوات  ــ ــــنــــي لــــم أنـــجـــح طــ

ّ
خـــصـــوصـــًا »أن

غــربــتــي فــي تــأمــني مــا يــســنــدنــي عــنــد عــودتــي 
الــبــاد. كــذلــك ال أتــقــن أّي مهنة يمكن أن  إلـــى 
 كل األشغال التي 

ّ
تدّر املال علّي، ال سّيما وأن

 دخلها 
ّ
مارستها في السعودية هامشية. لكن

كــــان يــعــيــنــنــي وأســــرتــــي فـــا أضـــطـــر إلــــى مــّد 
ــنــي عدت 

ّ
 »مــا يؤملني هــو أن

ّ
الــيــد«. يضيف أن

كما ذهــبــت، مــن دون أن أملك أّي شــيء، ألبــدأ 
في السودان من نقطة الصفر. وأنا أعلم جيدًا 
لــن يكفيني دخله  الــيــوم  بــه  أقـــوم  أّي عمل   

ّ
أن

الوتيرة املتسارعة في  إلى  ملّدة أسبوع، نظرًا 
ارتفاع األسعار وصعوبة الحياة في السودان 

ة املردود«.
ّ
وقل

الــــــقــــــرارات  اضــــطــــرتــــه  عـــــامـــــًا(   45( ــلــــه  عــــبــــدالــ
إلى  الصغيرة  عائلته  إرســـال  إلــى  السعودية 
الـــســـودان، عــلــى أن يبقى هــو هــنــاك ويــحــاول 
ــن حــــني إلـــــى آخـــــر )مــــــــّرة ســـنـــوّيـــة(  ــــودة مــ ــعـ ــ الـ
وزوجته.  الثاث  صغيراته  مع  وقتًا  ليقضي 
ــدى  ــول: »عـــمـــلـــت ســـائـــقـــًا خـــاصـــًا لـــــدى إحــ ــقــ يــ
ــــي لــــــّم شــمــل  األســـــــر الــــســــعــــوديــــة ونـــجـــحـــت فـ
ــمــا بــصــورة غير شرعية نــظــرًا إلى 

ّ
أســرتــي إن

ني وخوفًا من 
ّ
الرسوم السعودية العالية. لكن

 إلى 
ّ
العقوبات التي أعلن عنها، قررت إعادتهن

الباد والعودة إلى السكن الجماعي«.
ــه يــــخــــتــــصــــران حـــــــال آالف  ــلــ ــدالــ ــبــ ــمـــد وعــ مـــحـ

ــع املــجــتــمــع  ــن بــيــنــهــا الــتــأقــلــم مـ الـــعـــائـــديـــن، مـ
الـــذي اختلف عــن املــاضــي والتكّيف  املــعــاصــر 
والتعايش معه. وقد يقود ذلك إلى تعقيدات 
االنــدمــاج، ال سّيما  اجتماعية وشــعــور بعدم 
فــي املــراحــل األولــــى، خــصــوصــًا بالنسبة إلــى 
 
ً
الذين انقطعوا عن زيارة الباد لفترات، فضا

عـــن تــغــّيــر املـــنـــاخ ووســـائـــل الـــراحـــة ورفــاهــيــة 
العيش«. 

بالقلق  الشعور  »احــتــمــال   
ّ
أن إلــى  بله  ويلفت 

الــنــوم والتركيز  والــتــوتــر واإلصــابــة بمشاكل 
أّول مرحلة من  في  ل  سجَّ

ُ
ت االنتباه،  ومشاكل 

املستقبل  في  التفكير  إلــى  باإلضافة  الــعــودة، 
وطرق االستقرار. وهو ما يتسبب في إجهاد 
جسدي وذهني، األمر الذي يؤدي إلى ظهور 
املــوجــودة. وإذا  تلك  أمـــراض مختفية وتفاقم 
ــقـــد يــــصــــاب املـــتـــضـــررون  ــال، فـ ــ ــحـ ــ تـــفـــاقـــمـــت الـ

بأمراض جديدة«. 
ـــط الــعــائــديــن  ويــــرّجــــح بـــلـــه أن »تــنــتــشــر وســ
وامللل  والضجر  واالكتئاب  الكآبة  من  حــاالت 
مــن الــحــيــاة الــجــديــدة، بــالــتــزامــن مــع رغبتهم 
فــي االغــتــراب مــّرة أخـــرى. كذلك مــن املمكن أن 
تــتــفــاقــم الـــخـــافـــات األســــريــــة أو تــتــجــدد تلك 
القديمة، األمر الذي يقود إلى خلل في النسيج 

االجتماعي«.

بادر الشاب حمودي جبالي 
إلى مناشدة الجميع عدم 

إطالق النار في حفل زفافه

ثّمة مشاكل سوف تواجه 
العائدين، من بينها التأقلم 

مع المجتمع المعاصر

ــقــــهــــم الـــــــقـــــــرارات  الـــــســـــودانـــــيـــــني الــــــذيــــــن تــــرهــ
االقـــتـــصـــاديـــة الــســعــوديــة األخــــيــــرة الــقــاضــيــة 
بـــفـــرض رســـــوم عــلــى الــــوافــــديــــن، تـــبـــدأ بــمــائــة 
ريــــال ســـعـــودي هـــذا الـــعـــام لــتــتــضــاعــف الــعــام 
املقبل وتصل إلى مائتي ريال وهكذا دواليك 
حتى الوصول إلى نهاية الخطة االقتصادية 
مليون ســودانــي في  فيقف نحو  الــســعــوديــة. 
ــــى الـــبـــاد  الـــســـعـــوديـــة حــــائــــرًا بــــني الــــعــــودة إلـ
ــــذي هــــربــــوا مـــنـــه نــظــرًا  ومـــواجـــهـــة املـــصـــيـــر الــ
الباد  تعيشها  التي  االقتصادية  األزمـــة  إلــى 
وترّدي الخدمات، وبني التجاوب مع القرارات 
الــســعــوديــة عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأثــيــر رســومــهــا 
 بـــيـــانـــات جـــهـــاز املــغــتــربــني 

ّ
عــلــيــهــم. ُيـــذكـــر أن

 عـــدد الــســودانــيــني 
ّ
الــســودانــيــني تشير إلـــى أن

املــهــاجــريــن وصـــل إلـــى نــحــو خــمــســة مــايــني، 
 عن مليون ســودانــي في 

ّ
من بينهم ما ال يقل

السعودية.
فــي الــســيــاق، أعــلــنــت الــحــكــومــة فــي الــخــرطــوم 
عـــــن حــــزمــــة إجـــــــــــــراءات لـــلـــتـــعـــاطـــي مـــــع مــلــف 
والتعامل  السعودية  من  العائدين  املغتربني 
له من تبعات  الجديد ملا  الــطــارئ  الوضع  مع 
ــف 

ّ
أل وقــد  وسياسية.  واجتماعية  اقتصادية 

مجلس الــوزراء السوداني لجنة من الــوزارات 
ــة والـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــالـ ــن بــيــنــهــا املـ املـــخـــتـــصـــة، مــ
 عن املؤسسات املعنية ذات 

ً
والداخلية، فضا

الــصــلــة ملتابعة مــلــف الــعــائــديــن. وعــمــدت إلــى 
استحداث فريق طوارئ في املطارات واملوانئ 
الستقبال هؤالء، واالتصال بالجهات املانحة 
فــرص  تــوفــيــر  فــي  للمساهمة  ودولــيــًا  محليًا 
لألعمال والصناعات الصغيرة للعائدين على 

املدى املتوسط.
ــاز املـــغـــتـــربـــني  ــهـ ــجـ ــام لـ ــ ــعـ ــ وقــــــد أّكـــــــد األمـــــــني الـ
 الــبــاد 

ّ
الــســودانــيــني، كــــرار الــتــهــامــي، عــلــى أن

قادرة على استيعاب املستجدات التي تتعلق 
الــســعــوديــة، الفــتــًا إلــى خبرات  بالعائدين مــن 
الباد املتراكمة في معالجة الظروف الطارئة 
لــلــعــودة الــطــوعــيــة أو الــقــســريــة لــرعــايــاهــا من 
الــخــارج. وأشــار إلــى إجـــراءات اتخذت إليجاد 
ــن لــــهــــؤالء، إلــــى جـــانـــب الــتــنــســيــق مع  حـــواضـ
املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة بـــهـــدف االهــتــمــام 
 ثــّمــة شــراكــات 

ّ
بــالــحــاالت الــحــرجــة. أضـــاف أن

أقيمت الستيعاب التاميذ العائدين.
ويتخّوف متخصصون في علم االجتماع من 
التأثيرات السلبية لعودة املغتربني الفجائية، 
الــذيــن ســوف يضطرون إلــى مواجهة ظــروف 
 األمــر قد 

ّ
رون من أن

ّ
اقتصادية قاسية. ويــحــذ

يفرز جملة من السلبيات تصل إلى حد ارتفاع 
مـــعـــدالت الـــطـــاق وســــط الـــعـــائـــديـــن، وظــهــور 
 عن 

ً
حــاالت إدمـــان للهروب مــن الــواقــع، فضا

زيــادة حّدة التوتر والخافات ألتفه األسباب 
كنوع من التعويض.

ــاذ الــصــحــة  ــ ــتـ ــ ويــــــرى الـــبـــاحـــث الـــنـــفـــســـي وأسـ
 »الـــعـــودة مــن االغــتــراب 

ّ
النفسية عــلــي بــلــه أن

اختبارًا  ذاتها  في حّد  ل 
ّ
تمث بصورة فجائية 

نــفــســيــًا كــبــيــرًا، ال ســّيــمــا بــعــد بــقــائــه مغتربًا 
لفترات طويلة وجرى ترحيله في ظروف غير 
طبيعية وخال فترة زمنية بسيطة. من شأن 
 يتسبب في ضغوط نفسية، مع غياب 

ّ
ذلك أن

االنتظام في العودة واكتمال الترتيبات«. 
»الضغوط  عــن  الجديد«  لـ«العربي  ويتحّدث 
االقـــتـــصـــاديـــة الــكــثــيــفــة ومـــشـــاكـــل الــســكــن في 
الباد، األمر الذي قد يقود إلى احتكاك وارتفاع 
وتيرة النقاشات، وصواًل إلى االنفصال. يأتي 
ــة للتاميذ  ذلــــك إلــــى جـــانـــب مــشــاكــل الــــدراســ
ــوا دراســــتــــهــــم هـــنـــاك  ــعـ ــطـ ــــن قـ ــــذيـ والـــــطـــــاب الـ
وانتقلوا من منهج إلى آخر. بالتالي قد يصل 
األمـــر إلــى حــّد اإلعــاقــات األكــاديــمــيــة والتأخر 

الدراسي ومشاكل في التأقلم األكاديمي«. 
 »ثـــّمـــة مــشــاكــل ســـوف تــواجــه 

ّ
يــضــيــف بــلــه أن

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

على الرغم من حضور السيف 
والرقص به في الزفات 

الفلسطينية، فإّن إطالق 
الرصاص يطغى على األجواء 

ولو أنّه يسقط ضحايا

حيفا ـ ناهد درباس

ــة فـــــي أفــــــــــراح الــــداخــــل  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ إطــــــــاق الـــــعـــــيـــــارات الـ
الفلسطيني املحتل تقليد معروف تتوارثه األجيال، 
شأن مناطق فلسطينية وعربية أخرى. هو مرادف 
وجهًا  الــعــادة  لهذه   

ّ
لكن تفاخرًا،  بالسيف  للرقص 

النارية  الــعــيــارات   
ّ
أن أكــثــر سلبية، خصوصًا  آخــر 

تطلق عشوائيًا، ما يشكل خطرًا على حياة األبرياء 
من السكان واملارة، وتهديدًا للممتلكات.

عــدد مــن الــبــلــدات العربية فــي الــداخــل الفلسطيني 
املحتل عــام 1948، بــدأ فــي مــنــاشــدة األهــالــي لعدم 
اســتــعــمــال الــســاح فــي حــفــات الــزفــاف لخطورته. 
إطــاق عيارات  األخــيــرة حادثة  الفترة  فقد شهدت 
نارية في حفل زفــاف أدى إلى مقتل السيدة نادية 
الجنوبي،  املــثــلــث  فــي  الطيبة  بــرانــســي مــن مــديــنــة 
خال جلوسها في حديقة بيتها. وقبل عام أيضًا 
قــتــل شــخــص آخــــر فـــي املــديــنــة بــالــطــريــقــة نفسها. 
الشهر املاضي بالذات، أصيب شاب من مدينة رهط 
بالنقب بــرصــاصــة طائشة فــي يــده وهــو فــي بيته 

أيضًا.
فــي هــذا اإلطــــار، بـــادر الــشــاب حــمــودي جبالي )25 
زفافه  الطيبة حيث سيعقد حفل  عامًا( من مدينة 
ــوم الــجــمــعــة 18 أغـــســـطـــس/ آب، إلــــى مــنــاشــدة  ــيـ الـ
الجميع عدم إطاق النار في هذا الحفل. وأرفق ذلك 
في نص دعوة زفافه: »الرجاء ممنوع إطاق النار« 
وهـــي الـــدعـــوة الــتــي وزعــهــا عــلــى مــئــات مــن أقــاربــه 

وأصدقائه.
القت هذه الخطوة النادرة تأييدًا واسعًا من أهالي 
املدينة وتهنئة على املبادرة املسؤولة. وفي حديث 
»السبب يعود  يقول:  تلك،  مع جبالي عن مبادرته 
إذ شــهــدت مناطقنا  الــتــي نعيشها،  األوضــــاع  الـــى 
وفـــاة ســيــدة وهــي فــي بيتها. بــاتــت ظــاهــرة إطــاق 
الـــرصـــاص فـــي األعـــــراس تــشــكــل خــطــرًا كــبــيــرًا على 
 من األنسب أن يكون 

ّ
أن حياة الجميع، لذلك رأيــت 

تنبيهي من خال بطاقات الدعوة إلى الزفاف، عدا 
ذلـــك ومطالبتي لهم  فــي  إلـــى كثيرين  تــحــدثــي  عــن 
بــعــدم اســتــخــدام الـــســـاح. بـــدأت بنفسي مــن خــال 
على  املجتمع حفاظًا  لتوعية  بــالــذات  زفــافــي  حفل 

سامة الجميع«.
الــظــاهــرة املنتشرة فــي فلسطني الداخل  حــول هــذه 
ــا، يـــقـــول الـــبـــاحـــث املـــحـــاضـــر فــــي الــعــلــوم  ــيــــرهــ وغــ
االجــتــمــاعــيــة الــدكــتــور عــزيــز حـــيـــدر: »ســلــوكــيــاتــنــا 
 الــظــواهــر 

ّ
انــفــعــالــيــة، هــــذا جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن كــــل

العنف والقتل وحــوادث  املجتمع مثل  السلبية في 
الطرقات. بالنسبة لقضية إطاق العيارات النارية 

في األفراح، ال يشذ سلوكنا عن ذلك االنفعال الذي 
الظاهرة مــوجــودة أيضًا  . هــذه 

ّ
كــكــل يميز املجتمع 

فــي الــــدول الــعــربــيــة، ولــيــســت مــحــصــورة بــاألفــراح 
فقط، بل تمتد إلى الجنازات هناك«. 

يــعــرفــون كيفية   كــثــيــريــن ال 
ّ
أن إلــــى  يــشــيــر حـــيـــدر 

التصرف في املواقف االنفعالية، وهم بذلك يتبعون 
السلوك املعتمد ال سيما في التجمعات. كذلك، ليس 
كـــاٍف بما يمكن أن تسببه هذه  الــنــاس وعــي  لــدى 
العيارات النارية من خطر وضرر لآلخرين اآلمنني، 
ــتــــداء مـــن اإلزعـــــــاج وصــــــواًل إلــــى خــطــر اإلصـــابـــة  ابــ
 هذا السلوك هو نفسه في 

ّ
واملوت. يضيف حيدر أن

حوادث الطرقات فالشخص يقود سيارته وال يهتم 
بحياته أو بحياة اآلخــريــن: »هــذه عــادة فيها نوع 
من التفاخر وإظهار القوة. البارود بداًل من السيف 
التفاخر  الــشــرقــيــة اســتــبــدال ألداة  املــجــتــمــعــات  فــي 

فقط، أما التفاخر فهو نفسه«.
ــدل عــلــى مــســتــوى  ــذه الـــظـــاهـــرة تــ  هــ

ّ
ــى أن يــشــيــر إلــ

: »نحن مجتمع غير عقاني في هذه 
ّ

املجتمع ككل

نا مجتمع غير فاعل بل منفعل 
ّ
األمــور ما يعني أن

في جميع عاداته. التقليد متوارث كغيره من األمور 
ثقافة  في  في مجتمعنا خصوصًا  تتغير  لم  التي 
التظاهر والتفاخر. حتى كلمات أغاني األفــراح لم 
تتغير، فما زلنا نسمع األغاني التي تمّجد الساح. 
هناك من يغلق شارعًا عامًا في بلدة من أجل حفل 
ــه يتبع 

ّ
ــــذا تـــصـــرف غــيــر مــعــقــول، لــكــن الــــزفــــاف، وهـ

سلوك التفاخر نفسه، مع عدم أخذ إمكانية إزعاج 
اآلخرين بعني االعتبار«.

مديرة  إغبارية،  فتحية  الحاجة  تقول  من جهتها، 
قــســم الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة فــي مــديــنــة أم الفحم: 
»تــقــلــصــت هـــذه الــظــاهــرة بــشــكــل الفـــت فــي األشــهــر 
توعية  حــمــات  وغــيــرنــا  تنظيمنا  بــعــد  األخـــيـــرة، 
النار في األفـــراح، وشرحنا  اجتماعية ضد إطــاق 
ــلـــى الــــوضــــع الــــعــــام وكــيــفــيــة  ــيـــاتـــهـــا عـ ــــول تـــداعـ حــ
تــأثــيــرهــا فــي األجـــيـــال الــشــابــة. وبــالــفــعــل، أجمعت 
 املـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات مـــع مــكــتــب الــشــؤون 

ّ
كــــل

االجتماعية والقيادات املحلية ورجال الدين وأئمة 
املساجد على تأييد الحمات. ويبدو الفرق واضحًا 
هذا العام عن األعوام السابقة في تقلص الظاهرة«.
تــضــيــف: »يــمــكــن تفسير إطـــاق الــنــار فــي األفــــراح، 
ه مظهر 

ّ
لكن بــالــحــدث،  الفرحة  إظــهــار  فــي  بالرغبة 

التي  الــنــاريــة  لــلــمــفــرقــعــات  ســلــبــي، حــتــى بالنسبة 
آخــريــن يطلقون   

ّ
فــإن كــذلــك،  املفتني.  حّرمها بعض 

رأيهم رديف  فالعنف في  ليثبتوا وجــودهــم،  النار 
لــلــقــوة. هـــو إثـــبـــات خــاطــئ لـــلـــذات فــهــو يــأتــي على 

حساب اآلخر«.

الصدمات األولىتحقيق
هذه تبعات عودة السودانيين من السعودية

جلسات شاي لالستجمام في السنـغال

المشروب الشعبي األّول 
ر في  في السنغال يحضَّ

كّل األوقات والظروف

خديجة الطيب

ــد مـــن أبـــرز  تـــنـــاول الـــشـــاي فـــي الــســنــغــال واحــ
الطقوس اليومية التي يحرص عليها سّكان 
الباد، إذ يجمع أفراد العائلة الذين يكّرمون 
به ضيفهم ويعّبرون له من خاله عن الحب 
والــتــقــديــر. يــأتــي ذلـــك فـــي جــلــســات مــســامــرة 
ومؤانسة لتمضية الوقت وتفقد أحوال األهل.
والشاي الذي ُيَعّد املشروب الشعبي األّول في 
والظروف  األوقـــات   

ّ
كــل في  ر 

َّ
السنغال، يحض

ــد الــــفــــطــــور صـــبـــاحـــًا  ــ ــوائــ ــ ــلــــى مــ ــــــع عــ
َ

ويــــــوض
وبعد  مساًء  وكذلك  القيلولة  بعد  ويستهلك 
الشاي  السنغاليون  ويتناول  العشاء.  وجبة 
خال العمل وفي جلسات املقاهي واجتماعات 
األصدقاء والعائلة في البيت. وعلى الرغم من 
إعــداد الشاي تفرض نفسها على   شــروط 

ّ
أن

 الــســنــغــالــيــني تــمــكــنــوا من 
ّ
ــإن ــره، فــ

ّ
مـــن يــحــض

تكييف جلسة الشاي لتتوافق وكل الظروف. 
في اإلدارات ومكاتب العمل على سبيل املثال، 
يحرص عّمال املقاهي على إعداد الشاي وفق 
أصــولــه وتــقــديــم كــؤوســه عــلــى أوان تقليدية 

مزّينة بوريقات النعناع.
وال يـــفـــارق كـــأس الـــشـــاي حــتــى املــتــجــّول في 
ــبـــاحـــث عــــن وســـيـــلـــة نـــقـــل، إذ  األســــــــواق أو الـ
يعرض الباعة الكؤوس التي تمتاز بنكهتها 
الخاصة على قارعة الطرقات مستفيدين من 
حاجة املتجّولني وأصحاب املحات التجارية 
والــســائــقــني إلـــى تــنــاول الــشــاي الــثــقــيــل الــذي 

صهم من وجع الرأس.
ّ
يمنحهم الطاقة ويخل

ــــي الـــســـنـــغـــال  ــاي فـ ــ ــشـ ــ وتـــحـــتـــفـــظ جـــلـــســـات الـ
األدوات  ما يخّص  في  بخصوصيتها ســواء 
القديمة أو النكهة األفريقية املميزة أو طريقة 
ــقـــدم ولــم  ــم تــتــغــّيــر مــنــذ الـ الــتــحــضــيــر الـــتـــي لـ
تتبعها  راحــت  التي  الحديثة  بالطرق  تتأثر 
ــعـــوب األخــــــــرى. وتـــكـــثـــر تـــلـــك الــجــلــســات  الـــشـ
فــي املــجــتــمــع الــســنــغــالــي إذ يحلو احــتــســاؤه 
ــة وســــط الــعــائــلــة  ــئـ فـــي أجـــــواء حــمــيــمــّيــة ودافـ
واألصــدقــاء. وعلى الرغم من اختاف عــادات 
بينها  املشترك  القاسم   

ّ
فــإن السنغال،  قبائل 

ــاي كـــخـــطـــوة أولــــى  ــشــ ــو تـــقـــديـــم الــ جــمــيــعــًا هــ
لتكريم الضيف.

رفض  يمكن  ال  السنغالية،  التقاليد  بحسب 
ــلـــســـة شــــــــاي، إذ تــــهــــدف تــلــك  دعــــــــوة إلـــــــى جـ
الـــدعـــوة إلـــى اجــتــمــاع الــنــاس فيسهل تــبــادل 
األحـــاديـــث بــني الــجــمــيــع وإصــــاح ذات البني 
ــلـــك الـــجـــلـــســـات تــكــون  بــــني املـــتـــخـــاصـــمـــني. وتـ
مريحة تستوعب جميع الحاضرين وتعكس 
خصوصية الحياة األفريقية البسيطة واللّمة 

العائلية. 
 »الــشــاي 

ّ
يــقــول عــبــده بــاكــيــه وهـــو عــامــل، إن

ــنـــغـــال ولــيــس  الـــسـ فــــي  املـــــشـــــروب األول  هــــو 
التي  القهوة. وهــو يتمّيز بطقوسه ودالالتــه 
ــرم وحــســن  ــ ــكـ ــ ــتــــواصــــل والـ تـــعـــكـــس حــــــــرارة الــ

إلى  ُيــصــار  الــشــاي  الضيافة. فخال جلسات 
اإلحــاطــة بــاألحــوال االجتماعية وإلـــى تــداول 
 »الــســنــغــالــيــني 

ّ
أن يــضــيــف  آخـــــر األخــــــبــــــار«. 

ــلــون ارتـــشـــاف الـــشـــاي بــطــريــقــة خــاصــة 
ّ

يــفــض
تــجــعــلــهــم يــســتــمــتــعــون بــــه، وذلـــــك مـــن خــال 
إصدار أصوات بالفم والتقاط فنجان الشاي 
على  يحرصون  كذلك  اليمنى.  اليد  بأصابع 
 والــســمــك الــدســمــة 

ّ
تــنــاولــه بــعــد وجــبــة األرز

كـــوســـيـــلـــة لــتــنــظــيــف الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي مــن 
كمّية الدسم التي تناولوها«. ويشير إلى أن 
ــــه طــقــس يــومــي، فهو 

ّ
»شــــرب الــشــاي وبــمــا أن

أفضل طريقة لتمضية الوقت نظرًا إلى طول 
ـــــه مـــن أصــــول الــضــيــافــة 

ّ
مــــّدة تــحــضــيــره. وألن

فــي الــثــقــافــة الــســنــغــالــيــة، يــهــتــّم ســكــان الــبــاد 
تحضيره  وأدوات  الـــشـــاي  بــجــلــســات  كــثــيــرا 

ويسارعون إلى اقتناء املتمّيز منها«.
له  السنغاليني  الــشــاي عشق  أوانـــي  وتعكس 
الرغم  على  الضيافة.  حسن  على  وحــرصــهــم 
من االختاف والتفاوت من مكان إلى اآلخر، 
 تلك األوانــــي ومـــواد الــشــاي مــوّحــدة بني 

ّ
فـــإن

 املــنــاطــق مـــع اخـــتـــاف بــســيــط فـــي كيفية 
ّ

كــــل
إعداده ومّدة غليه واستخدام أوراق النعناع 
والــصــمــغ الــعــربــي الــــذي يــضــيــف إلــيــه رغـــوة 

ومذاقًا.
ويختلف الشاي السنغالي عن الشاي العربي 
كثيرًا، إذ هو ثقيل ومّر ال يستسيغه املرء في 
البداية. وتحضيره يكون بغلي املاء والشاي 
املــاء  كمية  بحسب  تختلف  الــزمــن  مــن  لفترة 
والشاي وحجم اإلبريق، لُيضاف السّكر إليه 
في النهاية وكذلك وريقات النعناع أو الصمغ 
أن  قبل  لفترة  الـــذوق. ويترك  العربي بحسب 

كـــؤوس صغيرة  فــي  للتقديم  يصبح جــاهــزًا 
يــقــبــلــون  الــســنــغــالــيــني ال   

ّ
ُيـــذكـــر أن الـــحـــجـــم. 

الــتــنــازل عــن تلك الطريقة فــي إعـــداد الــشــاي، 
إذ يرونها ضرورية الستخراج الطعم القوي 
ــنــــوه واملـــحـــافـــظـــة عــلــى خــصــائــص  الـــــذي أدمــ
الـــشـــاي وفــــوائــــده. وهـــم يــشــربــونــه بــكــثــرة إذ 

يعّدونه نقيًا وخاليًا من املواد الضارة.
وعلى الرغم من تعاظم سلطة الشاي وتغلغل 
ثــقــافــتــه فــــي املــجــتــمــع الــســنــغــالــي وتـــأثـــيـــره 
املــتــزايــد فــي حــيــاة الــنــاس وطــريــقــة عيشهم، 
 ظهوره كان مرّحبًا به ال 

ّ
 ذلك ال يعني أن

ّ
فإن

الناس حول  اختلف  الريف، حيث  في  سّيما 
جواز تناوله. فثّمة من ُيعّده ُمحّرمًا بدعوى 
واملـــال باإلضافة  للوقت  مــن تضييع  فيه  مــا 

إلى اختاط الناس فيه. 
ــــــه فــــي بــــدايــــة ظــهــور 

ّ
ــى أن ــ تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ

القبائل  رؤســـاء  تناوله على  اقتصر  الــشــاي، 
وعلّية القوم، قبل أن ينتقل سحر الشاي إلى 
الــجــمــيــع مــع انــتــشــاره وازدهـــــار تــجــارتــه في 

غرب أفريقيا.

الطاب حول  من  كثير  بينما يستعد 
العالم الفتتاح عامهم الجامعي األول، 
ــاك مــــن يـــحـــاولـــون الــتــســجــيــل فــي  ــنـ هـ
األميركية  املتحدة  الــواليــات  جامعات 
بــلــدانــنــا  تعطيها  الــتــي  للقيمة  نــظــرًا 
األميركية  للشهادة  وغيرها  العربية 
التي  األمــيــركــيــة  وللتجربة  جــهــة،  مــن 
مــن جهة  الــطــالــب  أن يخوضها  يمكن 
أخرى. إحدى العقبات األساسية عادة 
مـــا تــكــون جــهــل الـــطـــاب بــالــجــامــعــات 
ــا وقــوانــيــنــهــا  ــهــ األمـــيـــركـــيـــة وشــــروطــ
ومـــنـــاهـــجـــهـــا وأســـالـــيـــبـــهـــا الـــتـــربـــويـــة 

املختلفة.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، عــــرض مـــوقـــع مجلة 
»ريـــــــدرز دايـــجـــســـت« قــائــمــة بــأصــعــب 
 واليـــــة مـــن الـــواليـــات 

ّ
جــامــعــة فـــي كــــل

األميركية كاآلتي:
الــجــامــعــة املسيحية  آالبـــامـــا،  جــامــعــة 
ــانــــســــاس،  فــــي أريــــــزونــــــا، جـــامـــعـــة آركــ
مــعــهــد كــالــيــفــورنــيــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــدج، جــامــعــة  ــولــ جـــامـــعـــة كـــــولـــــورادو كــ
جــورج  جامعة  كونيكتيكت،  فــي  ييل 
العاصمة، جامعة  واشنطن  في  تــاون 
إيــمــوري  فــلــوريــدا، جامعة  ميامي فــي 
يونغ  بريغهام  جــورجــيــا، جامعة  فــي 
فــــي هـــــــــاواي، جـــامـــعـــة نـــــــورث ويــســت 
نــازاريــن في آيــداهــو، جامعة شيكاغو 
نــورثــويــســتــرن فــي إيــلــيــنــوي، جامعة 
غرينيل  إنديانا، جامعة  في  نــوتــردام 
كـــولـــدج فـــي آيــــــوا، جــامــعــة ســتــيــرلــنــغ 
كولدج في كنساس، جامعة بيريا في 

لويزيانا،  في  توالنا  كنتاكي، جامعة 
جامعة بودوين في ماين، جامعة جون 
هوبكنز في مارياند، جامعة هارفارد 
في ماساشوستس، جامعة ميشيغان 
أوف آن آربور، جامعة كارلتون كولدج 
ميسيسيبي  جــامــعــة  مينيسوتا،  فــي 
فالي ستايت، جامعة »واشنطن سان 
لويس« في ميسوري، جامعة »كارول 
كولدج« في مونتانا، جامعة »يونيون 
كولدج« في نبراسكا، جامعة دارتموث 
كـــولـــدج فـــي نــيــو هــامــبــشــيــر، جــامــعــة 
بــريــنــســتــون فــــي نـــيـــوجـــرســـي، مــعــهــد 
نيومكسيكو للتعدين والتكنولوجيا، 
ــيــــويــــورك،  ــــي نــ جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فـ
جــامــعــة ديــــوك فـــي نــــورث كـــارواليـــنـــا، 
جامعة جيمستاون في نورث داكوتا، 
جــامــعــة كينيون كــولــدج فــي أوهــايــو، 
جامعة تولسا في أوكاهوما، جامعة 
ــــون، جــامــعــة  ــغــ ــ ــولــــدج فــــي أوريــ ريـــــد كــ
بــنــســلــفــانــيــا، جــامــعــة بـــــراون فـــي رود 
فــي ســاوث  آيــانــد، جامعة كليمسون 
ــا فــي  ــانـ ــتـ كــــارواليــــنــــا، جـــامـــعـــة أوغـــسـ
ساوث داكوتا، جامعة فاندربيلت في 
رايــس في تكساس،  تينيسي، جامعة 
جـــامـــعـــة بـــريـــغـــهـــام يـــونـــغ فــــي يـــوتـــاه، 
ــبـــوري فــــي فــيــرمــونــت،  ــيـــدلـ جـــامـــعـــة مـ
جامعة واشنطن أند لي في فرجينيا، 
واشنطن،  في  كولدج  ويتمان  جامعة 
جامعة كونكورد في ويست فرجينيا، 

وأخيرًا جامعة ويسكونسن.
)عصام سحمراني(

أصعب جامعات الواليات 
المتحدة

رلى المصري

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته أول من أمس عددًا من املــواد في 
ة باألخالق واآلداب 

ّ
قانون العقوبات اللبناني في بابه السابع »الجرائم املخل

العامة« لعل أبرزها إلغاء املادة 522 )في فصل االغتصاب( والتي كانت 
تـــزّوج من  تــنــّص على أن املغتصب يمكنه اإلفـــالت مــن العقاب فــي حــال 
أساسها  من   522 املــادة  ألغيت  للقانون،  الجديدة  الصيغة  في  ضحيته. 
وبات أي فعل استغالل او إكراه أو إجبار أو التهديد على الجماع أو على 
»أمر مناٍف للحشمة« أمرًا ُيعاقب عليه القانون بالحبس وباألشغال الشاقة 

بحسب املواد 503 و504 و506 و507 من قانون العقوبات اللبناني. 
املــواد  بــإلــغــاء  وتــونــس  األردن  بنساء   

ً
ــوة أسـ لبنان  نــســاء  تحتفل  وبينما 

املــشــابــهــة الــخــاصــة بــالــتــزويــج مــن املــغــتــصــب، اشــتــعــلــت مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي في لبنان باآلراء واملواقف املتضاربة حول ما إذا كانت املادة 
تفعيل  إلعــادة  آخــر   

ً
مدخال ل 

ّ
تشك القانوني،  التعديل  طاولها  التي   ،505

ــادة 505 مــوضــوع »املــجــامــعــة« مــع قــاصــر ودرجــة  ــادة 522. تــتــنــاول املـ املـ
العقوبة بالغرامة والحبس إذا كان/ت القاصر مميزًا )أي بني 15 و18 عامًا( 
أو غير ممّيز )تحت سن الـــ15 عامًا(. ملن يقرأ النص في صيغته املعّدلة 
ألول وهلة قد يظن أن املادة 522 تعود مجددًا، حيث يمكن تعليق العقوبة 
بالحبس أو بالغرامة »إذا عقد زواج صحيح بني من جامع قاصرًا وبني 
القاصر«. كما يأخذ املعارضون للتعديل الحالي أنه يشّرع الزواج املبكر 
)الــزواج من قاصر( تحت عني وأنــف قانون وضعي مدني بينما قوانني 

األحوال الشخصية الدينية تنص صراحة حول هذا األمر.
ثمة ثالث نقاط أساسية في هذا السياق يجدر تسليط الضوء عليها: 

ــادة 522( وبـــني الجماع  ــح بــني االغــتــصــاب )بــحــســب املــ الــفــرق واضـ  :
ً
اوال

الــطــرفــني، والــذي  املـــادة 505( والـــذي يقتضي مــوافــقــة ورضـــى  )بحسب 
اختلط األمر فيه على كل من عارض املادة 505. ثانيًا: االلتفاف القانوني 
على قوانني األحوال الشخصية فيما خص الزواج من القاصرات. فإذا عقد 
ر« مع القاصر سيكون 

ّ
– وال البد – الزواج الصحيح، فإن هذا »الزواج املبك

خاضعًا وبشكل حثيث للمتابعة القضائية واالجتماعية )وذلك باالستناد 
يأخذ  اجتماعي/ة  تقرير مساعد/ة  إلى  إلى حكم قضائي مدني يستند 
باالعتبار الظروف النفسية واالجتماعية للقاصر(. وثالثًا: إدخال القضاء 
املدني ألول مرة في البت بشؤون الزواج وتنظيمه وفسخه ومالحقة من 

يقوم به تحت ذرائع مختلفة.  
أو  مبكرًا  تزويجهن  يتم  الــالتــي  الفتيات  بإمكان  كــان  إذا  الــســؤال  يبقى 
املــادة،  لهذه  الجديد  النص  من  لالستفادة  املدني  للقضاء  اللجوء  قسريًا 
بحيث يصبح مصيرهن رهن املتابعة القضائية والقانونية واالجتماعية. 
وهل يمكن أن يعني ذلك، بحسب روحية التشريع، أن الزواج تحت عمر 18 

هو زواج غير طبيعي يستوجب املتابعة القضائية؟ 
)ناشطة نسوية(

هل تحّد المادة 505 من الزواج 
المبكر في لبنان؟

تاء

بملف  االهتمام  »ضرورة  على  بله  علي  النفسية  الصحة  أستاذ  يشّدد 
التنمية  عجلة  دفع  في  منهم  واالستفادة  السعودية  من  العائدين 
لهم.  والنفسي  االجتماعي  الدعم  تقديم  جانب  إلى  السودان،  في 
وإتاحة  التعقيد  وعدم  القوية  اإلرادة  توّفر  حال  في  ممكن  واألمر 
إيجابية  طاقة  فتكون  والــدراســة.  واإلقامة  العمل  في  لهم  فرص 

تساعد المغترب والمجتمع المحلي على حّد سواء«.
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